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Palliatieve Zorgen
Inleiding
Intesa vzw streeft naar een levenslange begeleiding en
zorg van onze gebruikers. Hun welzijn is van essentieel
belang. Het pluralistische gedachtegoed is voor Intesa
vzw een belangrijke basis. Voor onze dienstverlening
is het belangrijk dat wij de mens (= gebruiker) in zijn
totaliteit benaderen: lichamelijke, psychische, relationele
en zingevingaspecten. Ook aan het einde van het leven
van de gebruiker mogen deze aspecten niet uit het oog
verloren worden. Daarom is het essentieel om binnen de
voorziening ruimte te creëren om open te spreken over
het levenseinde (= cultuur van eindigheid).
Centraal staat een open houding vanuit een
onvoorwaardelijk respect en eerbied voor elk uniek
individu. Wij zien iedereen als een persoon met een
eigen levensvisie, eigen wensen, unieke mogelijkheden
en beperkingen. Vanuit deze visie wordt de gebruiker
blijvend omarmd, ook in zijn uniek levensproces.

Intesa vzw wil een sfeer van openheid creëren waardoor
de gebruiker en zijn omgeving in dialoog kunnen treden.
Hierdoor kunnen wij vroegtijdig nadenken en zoeken
naar een persoonsgerichte invulling van de laatste
levensmomenten/jaren van de gebruiker. Het is een
antwoord geven op de specifieke behoeften en wensen
van de gebruiker, kijkend naar zijn mogelijkheden en
beperkingen, rekening houdend met zijn waarden en
normen. We blijven ook op een realistische manier oog
hebben voor de mogelijkheden van de organisatie.
Eenmaal de beslissing genomen om palliatieve zorg te
verlenen, verzekeren wij in alle openheid een continuïteit
van deze dialoog met alle betrokkenen. Het afgelegde
zorgtraject omtrent de persoonsgerichte invulling van
het unieke levenseinde, maakt dat wij kunnen streven
naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit tijdens
de palliatieve zorgfase. Intesa vzw garandeert een
wederzijdse, respectvolle bejegening ten aanzien van
alle betrokkenen zodat dit de beste kansen biedt voor
een menswaardig afscheid.
Een goede palliatieve zorgverlening is dus een opdracht
voor elke betrokkene zorgverlener.

Visie
Palliatieve zorg is een zorg die gericht is op palliatie, dit
wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal
gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, wat
staat voor het medisch en verzorgend handelen met als
doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal
van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is. In
de palliatie ligt de klemtoon op de kwaliteit van leven,
met als doel het maximum comfort voor de gebruiker en
hun omgeving.

Het is uiteraard noodzakelijk aandacht te hebben voor de
beleving van familie, vrienden, medewerkers en anderen
uit de omgeving van de ernstig zieke persoon. Hierbij
is het noodzakelijk zorg te bieden aan de zorgenden,
dit houdt in dat wij elke zorgverlener ondersteunen en
stimuleren om dit moeilijke thema te laten uitgroeien tot
een persoonlijke groei.

Palliatieve zorg is een comfortzorg en totaalzorg waarbij
Intesa vzw levenskwaliteit wil bieden aan de gebruikers
bij het levenseinde. Wij willen leven toevoegen aan de
dagen, in plaats van dagen aan het leven. Het is niet
eenduidig vast te leggen wanneer palliatieve zorg start.
Dit vraagt om een voortdurende alertheid en dialoog van
alle betrokkenen en een zorgvuldige afweging van de
situatie van de persoon.
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